Tartu Raatuse Kooli hoolekogu koosoleku
PROTOKOLL.
Aeg: 05.03.2018, kell 16.05 - 16.40.
Koht: Tartu Raatuse Kool, Ploomi 1 (asenduspind)
Osalesid: hoolekogu liikmed Piret Jõul, Margus Jäger, Sigrid Karelson, Priit Laanoja, Mihkel Laar, Rein Laiuste
ja Mai Torim
Kutsutud olid: kooli juhtkonna liikmed Toomas Kink ja Kristi Eelmäe
Puudusid: hoolekogu liikmed Mihkel Laar (lähetuses), Jaak Sootak (haige) ja Piret Sapp (asendusliige)
Protokollija: Piret Jõul
Päevakord:
1.
2.
3.
4.

Hoolekogu linna esindajaga tutvumine
Ülevaade Tartu Raatuse Kooli renoveerimistöödest
Kaadriprobleemid
Jooksvad küsimused, info

1. Hoolekogu linna esindajaga tutvumine
• Hoolekogu linnapoolne esindaja on LV haridusosakonna finantsist Sigrid Karelson.
• Tema kontaktid: 7 361 426, 553 7275; Sigrid.Karelson@raad.tartu.ee
Otsustati:

Info võeti teadmiseks.

2. Ülevaade Tartu Raatuse Kooli renoveerimistöödest
• Kooli direktor Toomas Kink andis ülevaate Tartu Raatuse Kooli renoveerimistöödest.
o Sisetööd, kommunikatsioon tegemisel
o Aknad, seinad paigas
o Ilmnenud on projekti vigu
o Tehtud /tegemisel on riigi- ja lihthanked seadmete, vahendite soetamiseks
§ Töö- ja tehnoloogiaõpetuse eskiis, hange
§ Keemia õpetamisega seotud hange
§ Spordirajatiste ja -vahendite hange
§ Aula heli ja valguse hange
§ IT hange
§ Väikevahendite hange (nt koristusvahendid)
• Küsimused - vastused seoses renoveerimisega
o P. Jõul: Kas koolimaja valmib 1. septembriks 2018?
T. Kink: Ei tea. Sõltub ehitajast.
o M. Jäger: Mida sisaldab IT hange?
T. Kink: Projektoreid, ekraane ja kõlareid. Arvuteid renditakse linnalt. Kaabeldus on ehitaja
rida. Serverit ei tule, selleks puudub vajadus.
o P. Laanoja: Kuidas on lood õppetööks vajalike arvutitega?
T. Kink: On 3 mobiilset arvutiklassi (arvuteid HITSAlt 18 tk + 2 X 26 linna rendil). Arvutiõpetust
ei ole tulevikus plaanis, sest arvuti kasutamine peab olema seotud teiste ainetega.
• T. Kink tegi ettepaneku teha kevadel ringkäik renoveeritavas koolimajas.
Otsustati:

Renoveerimistööde info võeti teadmiseks. Ringkäik koolimajja tehakse järgmisel koosolekul.

3. Kaadriprobleemid
• Kooli direktor Toomas Kink andis ülevaate kaadriprobleemidest .
o Hetkel on puudu üks 3. klassi õpetaja.
o Tunnid asendatakse oma kooli õpetajate poolt.
o Tööjõuturul on õpetajate poole pealt tühjus, vaatamata reklaamile.
o Ilmselt võib kaadriprobleeme tekkida ka tulevikus renoveeritud maja mehitamisel .
o Põhjused ei ole koolis, vaid ühiskonnas laiemalt.
• Arvamused seoses kaadriprobleemidega
o M. Jäger: Koolimaja atraktiivsus peaks tooma õpetajaid kooli.
o K. Eelmäe: Õpetajale annab kindlustunde püsiv töökoht, mitte asenduskoht.
Otsustati:

Info võeti teadmiseks.

4. Jooksvad küsimused, info
• P. Laanoja: Mitu 1. klassi tuleb sügisel?
o T. Kink: Ei oska prognoosida, 3 tuleb kindlasti. Töö käib sisulise poole ümber, aluseks võtame
üldõppe. Eelkool tuleb tagasi uuel õppeaastal.
o S. Karelson: 15. märtsil jagab ARNO 1. klassi minevad lapsed elukoha järgi koolidesse.
Vanematel on kuni 15. aprillini aega esitada avaldusi sooviga kooli vahetada.
• Järgmine hoolekogu koosolek toimub 2. mail 2018 kell 16.00 renoveeritavas koolimajas.

